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Účelem provozního řádu je zejména zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku „Sportovního areálu
Na Stoupách v Jihlavě“ (dále jen sportovní areál) a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek
průběhu všech akcí, které se zde budou uskutečňovat. Cílem provozního řádu je zajištění příjemné
sportovní a společenské atmosféry. Každý svým vstupem na jakoukoli akci pořádanou ve sportovním
areálu vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto provozního řádu.
Sportovní areál je určen pro provozování tělovýchovných služeb a dále pro neprofesionální lehkou atletiku
a neprofesionální fotbal. Sportovní areál vyjma travnatého hřiště, atletického oválu vč. atletických sektorů,
hřiště s umělým povrchem a provozního objektu situovaného na pozemku p.č. 918/4 v k.ú. Jihlava
(u vstupu z ul. Mlýnská) nesmí sloužit potřebám profesionálního sportu (profesionální trénink,
profesionální soutěž a utkání) a musí být využíván v souladu s předmětem přijaté dotace Regionálního
operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Sportovní areál jako celek dále nemůže sloužit ke konání akcí
komerčního charakteru. Na sportovní akce zde konané není možné vybírat vstupné. Výjimku tvoří pouze
dobročinné či obdobné akce neziskového charakteru, které se mohou ve sportovním areálu konat
a na kterých je možné vybírat vstupné, ovšem pouze s předchozím souhlasem vlastníka areálu.
Sportovní areál je přístupný pouze hlavní bránou z ul. Na Stoupách a to denně od 07.00 – 22-00 hod.
Vstupní brány z ul. Okružní (u rodinných domů a u haly SK) a z ul. Mlýnská slouží pouze pro
provozovatele a nejsou určeny pro vstup návštěvníků do areálu.
Vstupní brána z ul. Mlýnská slouží dále trenérům atletiky pro přesun a ukládání atletického mobiliáře.
Používání jakýchkoliv částí sportovního areálu je možné pouze po předchozím uzavření příslušného
pronájmu s provozovatelem dané části sportovního areálu.
Uživatelům je vstup do sportovního areálu povolen pouze po předchozím uzavření a úhradě pronájmu.
Návštěvníkům z řad veřejnosti je vstup povolen pouze na určené sportovní akce.
Ceník za užívání sportovního areálu popř. jeho kterékoliv části je zveřejněn na webovém profilu
provozovatele areálu.
Při vstupu a užívání jakékoliv části sportovního areálu je uživatel povinen řídit se pokyny zástupců
provozovatele.
Přístřešky střídaček mohou být umístěny na atletickém oválu jen v době konání fotbalového utkání
po předchozí domluvě s provozovatelem. Přístřešky střídaček nesmějí poškozovat tartanový povrch
atletické dráhy.
Provozovatel areálu na základě uzavřených smluv o užívání jednotlivých částí sportovního areálu může
v rámci rozpisu uživatelů podrobně stanovit podmínky jejich užívání, které budou pro všechny uživatele
areálu závazné.

O vstupu na jednotlivé sportovní plochy (atletický ovál vč. sektorů, travnaté hřiště, areál pro hod diskem
a kladivem) rozhoduje provozovatel, který zohlední aktuální klimatické podmínky a technický stav
sportovních ploch.
Sportovní areál Na Stoupách tvoří tyto objekty:
1) objekt zázemí sportovců vč. bufetu a sociálního zařízení
2) objekt skladu mechanizace
3) objekt pokladny
4) objekt skladu atletiky
5) provozní objekt u vstupu z ul. Mlýnská
6) atletický ovál vč. sektorů
7) travnaté hřiště
8) hřiště s umělým povrchem
9) areál pro disk a kladivo vč. ochranné klece
Přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace je přes hlavní vchod do areálu z ulice
Na Stoupách.
Část budovy zázemí sportovců sloužící jako kancelář, šatny trenérů a rozhodčích, posilovna, vířivka
a masérna, prádelna, místnost časomíry a antidopingové kontroly včetně funkčně souvisejících prostor
mohou být pronajaty pouze neprofesionálním sportovním organizacím. Tyto prostory nebudou
pronajímány veřejnosti ani jiným subjektům pro komerční účely.
Ostatní místnosti, objekty a sportovní plochy v areálu (s výjimkou objektu bufetu) mohou být pronajímány
neprofesionálním sportovním organizacím, školám a široké veřejnosti pouze pro nekomerční účely.
Parkoviště uvnitř sportovního areálu - parkování na tomto parkovišti je povoleno pouze uživatelům
sportovního areálu a to vždy po předchozí dohodě s provozovatelem. Za užívání parkoviště není
provozovatelem účtováno parkovné ani jiný poplatek spojený s jeho užíváním.
I. VSTUP DO PROSTOR SPORTOVNÍHO AREÁLU
1. Vstup a pohyb v prostorách sportovního areálu je povolen uživatelům areálu a návštěvníkům z řad
veřejnosti pouze v době provozu. Uživatelům je vstup povolen pouze po předchozím uzavření a úhradě
pronájmu. Návštěvníkům z řad veřejnosti je vstup povolen pouze na určené sportovní akce, přičemž
návštěvníci se smí pohybovat pouze v komunikačních prostorách areálu, bufetu, sociálním zařízení
a na divácké tribuně.
Pohyb návštěvníků na jednotlivých sportovních plochách (atletický ovál vč. sektorů, travnaté hřiště, hřiště
s umělým povrchem, areál pro hod diskem a kladivem) není dovolen.
2. Provoz sportovního areálu je vyhrazen pro tréninky, sportovní utkání, atletické tréninky, amatérský
fotbal, další sporty a pro různé sportovní akce. Doba provozu je veřejnosti oznámena na internetových
stránkách provozovatele.
3. Dětem mladším 10 let je do prostor sportovního areálu samostatný vstup zakázán. Vstup je povolen
pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Návštěvníci a uživatelé sportovního areálu jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů sportovních akcí
a zaměstnanců provozovatele sportovního areálu, případně v rámci své zákonné pravomoci Policie ČR
nebo Městské policie Jihlava. Návštěvníci jsou rovněž povinni dodržovat nařízení hasičů, záchranné
služby a hlasatele.
5. Osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných návykových látek nebudou do prostor sportovního areálu
vpuštěny.

II. VYLOUČENÍ ZE VSTUPU DO PROSTOR SPORTOVNÍHO AREÁLU
1. Do sportovního areálu se nesmí vstupovat s otevřeným ohněm, popřípadě s předměty, které ohrožují
bezpečnost návštěvníků sportovního areálu a majetek umístěný ve sportovním areálu.
2. Vyloučeny z prostor sportovního areálu budou osoby, které prokazatelně ruší pořádek, ohrožují zdraví
sportovců nebo ostatních návštěvníků.
3. Vyloučeny z prostor sportovního areálu budou osoby, které porušují zákaz kouření a tento provozní řád.
4. Vyloučeny budou rovněž osoby, které poškozují nebo neoprávněně manipulují s technickým zařízením
a vybavením sportovního areálu.
5. Vyloučeny budou rovněž osoby, které vstupují do areálu se psy nebo jinými zvířaty.
III. PROVOZNÍ POKYNY
1. Každý návštěvník je povinen šetřit zřízení sportovního areálu, neplýtvat vodou a elektrickou energií.
2. Po ukončení sportovních akcí je potřeba neprodleně opouštět prostory sportovního areálu.
3. Uživatelé i návštěvníci sportovního areálu jsou povinni dodržovat pořádek ve všech prostorách
a dodržovat další pokyny provozovatele a pořadatele.
4. Uživatelé i návštěvníci sportovního areálu jsou povinni nahradit případné škody a ztráty, které byly
jejich vinou způsobeny na zařízení a vybavení areálu nebo majetku ostatních návštěvníků.
5. První pomoc v případě úrazu je možno poskytnout v prostoru kanceláře správce. Návštěvník, který
utrpěl ve sportovním areálu úraz, je povinen tuto událost ohlásit (dle možností, nebo pověřit svědka úrazu)
v kanceláři správce, kde bude sepsán záznam o úrazu a následně v případě potřeby zajištěn odvoz
k odbornému ošetření. Na úrazy, které nebyly takto zapsány, nebude brán ze strany provozovatele
sportovního areálu zřetel.

Návštěvníkům sportovního areálu je zakázáno vnášet do prostoru zejména
následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy a účelu:
 zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které lze jako zbraně použít,
 spreje, leptavé, těkavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
 láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají
z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
 ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně
odpovídajících odpalovacích zařízení,
 tyče pro vlajky či transparenty,
 mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,
 alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,
 laserová ukazovátka,
 objemné nebo neskladné věci, včetně kufrů, velkých tašek a batohů,
 rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál.

Dále se zakazuje:








kouřit v celém areálu (mimo prostor k tomu určených),
vstupovat do částí, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. sklad mechanizace, kotelna, apod.),
vstupovat do prostor sportovního areálu po požití alkoholu nebo jiných návykových látek,
házet předměty na sportovní plochy nebo do prostor pro návštěvníky,
zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj nebo světlice v prostoru sportovního areálu,
ničit či jinak poškozovat zařízení a vybavení,
vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům
odporující slogany či zobrazení,
 zakrývat si obličej, zejména kuklami, čepicemi a jinými pokrývkami, které znemožňují identifikaci
návštěvníka,

 lézt či přelézat stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany,
osvětlovací zařízení, sloupy jakéhokoliv druhu a střechy,
 popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,
 konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat prostory sportovního areálu
odhazováním věcí,
 překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné ve sportovním
areálu,
 veřejnosti, hráčům, rozhodčím a trenérům vstupovat na sportovní plochy po dobu jejich úprav.
Vstup do prostor sportovního areálu na jednotlivá sportoviště je povolen jen za těchto podmínek:
 vždy v očištěné sportovní obuvi určené pro jednotlivé povrchy
 vhodná obuv pro vstup je specifikována následovně:
- zázemí sportovců – sportovní halová obuv
- travnaté hřiště – kopačky s šroubovatelnými kolíky a s litou podrážkou
- hřiště s umělým povrchem – kopačky s umělou podrážkou nebo tarfy
- atletický ovál vč. sektorů - čistá a měkká sportovní obuv s hladkou podrážkou nebo tretry
s hřebíky o délce max. 7 mm
- areál pro disk a kladivo – čistá a měkká sportovní obuv s hladkou podrážkou
IV. SPRÁVA SPORTOVNÍHO AREÁLU
 Celý sportovní areál (mimo hřiště s umělým povrchem vč. oplocení a osvětlení) spravují SLUŽBY
MĚSTA JIHLAVY, s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava prostřednictvím svých zaměstnanců.
 SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava zajišťují pravidelnou údržbu
hracích ploch po delší době provozu, včetně zajištění jednorázového vyčištění.
 Hřiště s umělým povrchem vč. oplocení a osvětlení spravuje Fotbalový klub mládeže VYSOČINA
JIHLAVA, spolek, Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava.
 Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Provozovatel
odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým
chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.
 Správci přijímají objednávky na rezervace částí sportovního areálu (SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY
s.r.o. – tel. 608 666 405, e-mail: stoupy@smj.cz, www.sport-nastoupach.cz; Fotbalový klub
mládeže VYSOČINA JIHLAVA – tel. 722 906 857 e-mail: brezina.j@email.cz).

V. UPOZORNĚNÍ
 V případě závadného chování návštěvníka bude správcem přivolána hlídka Městské police Jihlava,
popř. Policie ČR s tím, že bude-li toto závadné chování vyhodnoceno jako přestupek, bude tento
postoupen věcně a místně příslušnému správnímu orgánu k projednání dle zákona č. 200/1990 Sb.,
zákon o přestupcích v platném znění
 Provozovatel sportovního areálu neručí za cenné předměty a peníze uschované v šatnách. Dále
neručí za škody a poranění způsobené neopatrností a nedodržováním provozního řádu.
 Vstup a užívání sportovního areálu uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí.
 Provozovatel odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo
hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.
 Práva provozovatele zůstávají nedotčena.
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Schválil
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